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Pris per person i stuga

2.599:-
• 4 övernattningar
• 4 x frukostbuffé
• 4 x 3-rätters middag
• Entré till pool 
• El, vatten och värme
• Slutstädning
• Sängkläder och handdukar

Kör-själv-resor med

Familjeparadis vid skärgården

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30 

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:
Barnrabatt: vid 2 be talande vuxna.
Expeditionsavgift på 60:-tillkommer.

Sommar i hjärtat av Harz

Enkelrum 3.199:-.
Avbeställningsskydd:
Per vuxen 135:-/Per barn 65:-.

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 5 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x lunchpaket vid avresa

Pris per person i dubbelrum

 2.549:-
6 dagars semester på trevligt 
hotell i Braunlage, Tyskland

Hotel Achtermann
Braunlage ligger vid foten av berget 
Wurmberg och är en äkta Harzidyll 
med sina originala gamla trähus och 
floden som rinner genom staden. Här 
mitt i Harz betagande sköna natur 
ligger Braunlage omgivet av skogs-
täckta berg, porlande vattendrag och 
en mängd av utmärkta, markerade 
turer som inbjuder till vandrings- eller 
cykelturer. Ni bor på det gemytliga 
Hotel Achtermann, där värdsparet 
gör deras absolut bästa för att ge er 
bästa möjliga semester. Ni kan också 
utforska Braunlage eller åka ut på 
utflykt runtom i Harz: Goslar bjuder 
på små smala gator och är en av de 
absolut vackraste medeltidsstäderna 
i Tyskland och har tidigare vart hem-
stad för kejsaren. Också Quedlinburg 
är bestämt ett besök värd och en pro-
menad här är som att bli förd tillbaka i 
tiden, för här kan man njuta av synen 
av omkring 1200 fredade och mycket 
välbevarade korsvirkeshus. 

Valfri ankomst 
i perioden 14.6.-25.8.2009.

5 dagar i stuga på semester-
center i Grebbestad, Bohuslän

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-4 år gratis 

i förälders säng.
Max. 1 barn 5-14 år ½ pris 

i förälders rum.

Som läsare av Alekuriren får du 
dessa speciella läsar erbjudande. 
Uppge reskoden vid beställning 
– så får du automatiskt rabattpriset.

Extra säng 2.199:-. Endast slutstädning.
Avbeställningsskydd:
Per vuxen 135:-/Per barn 65:-.

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-3 år gratis i 

förälders säng.
Max. 4 barn 4-12 år ½ pris i 

förälders rum.

RESPRISER & RESTIPS
WWW.HAPPYDAYS.NU

Tanum Strand 

Hotel Achtermann

4 dagars långhelgEndast 2.549:- 
Ankomst torsdagar

Tanum Strand ★★★★

Tanum Strand är ett av de mest popu-
lära och familjevänliga semesterplatser 
i Sverige. Här finns både hotell och en 
stugby på samma ställe. Ni blir inkvarte-
rade i fullt utrustade stugor och får därmed 
alla fördelarna med en stugsemester men 
behöver inte laga mat, då både frukost- 
och middag serveras i hotellets restaurang. 
Semestercentret har en mängd aktiviteter: 
Spa-avdelning, inom- och utomhuspool, 
After Beach-club och aktiviteter för barnen 
i Krabbklubben varje dag under sommar-
perioden. Hotellet hjälper gärna med att 
boka t.ex. fisketur, golf, dykning, ölprov-
ning, kajaktur - och under veckorna 26-31 
finns det möjlighet för windsurfing. Det 
finns massvis att upptäcka här: Tanum 
Strand ligger nordöst om Göteborg vid 
västkusten och vid den trevliga staden 
Grebbestad (3,5 km) med fina gamla hus. 
Staden osar av känsla och avslappning och 
ligger intill vattnet – här hittar ni caféer, 
restauranger och små butiker. 

Ankomst:
Söndagar fram till 29.11.2009.

4 dagars långhelgEndast 1.549:-
Ring och hör närmare

ALAFORS. I onsdags var 
det premiär för Kyrkby-
körens årliga musikfö-
reställning.

Den här gången var 
temat ”Circle of Life”.

– Det utspelar sig i 
Afrika där mycket av 
dagens musikstil har 
sitt ursprung, säger 
Mia Odlöw, musiklärare 
på Kyrkbyskolan.

Ett 50-tal elever från Kyrk-
byskolan hade nöjet att hälsa 
välkommen till årets körföre-
ställning i Medborgarhuset. 
Totalt gavs fyra skolföreställ-
ningar, samt två kvällsfram-
trädanden för föräldrar, släkt 
och vänner.

– Det har varit stressigt, 
men samtidigt väldigt roligt. 
Vi elever har själva fått vara 
med och hittat på olika dans-
nummer, berättar Josephine 
Jonsson, klass 9A, som aldrig 
tvekade på att bli en del av 
kören.

– Jag har varit med förut 
och vet hur kul det är. Nu var 
det ännu roligare eftersom vi 
elever i årskurs nio får mer 
framträdande roller.

Premiären ägde rum utan 
skönhetsfläckar. Eleverna 
gjorde ett prickfritt och 
professionellt scenframträ-
dande.

– Det var nervöst, men det 

hör till. Det kändes ändå bra, 
säger Alexander Alfredsson 
i 9C.

Körledare Mia Odlöw 
hade all anledning att se 
belåten ut.

– Ni var jätteduktiga, för-
klarade Mia och körmedlem-
marna kunde inte annat än 
att slicka åt sig av berömmet.

Glädjefylld körsång i Medborgarhuset
– Kyrkbykören håller traditionen vid liv

I MEDBORGARHUSET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kyrkbykören bjöd på sång och dans i Medborgarhuset.

Solosång av Alexander Al-
fredsson.

Josephine Jonsson var en av 
cirka 50 elever från Kyrkby-
skolan i Nödinge som med-
verkade i årets körföreställ-
ning.

Temat för årets körföreställning var Circle of Life där ti-Temat för årets körföreställning var Circle of Life där ti-
telspåret ur Lejonkungen naturligtvis fanns med.telspåret ur Lejonkungen naturligtvis fanns med.

AFTER WORKAFTER WORK
Varje fredag kl 17-20Varje fredag kl 17-20

Ät 2 betala för 1Ät 2 betala för 1

Torggatan 1, Älvängen • Tel. 0303-74 92 30


